El Grup Sardanista Vilassar de Dalt organitza un Aplec de Sardanes cada any, el tercer diumenge de març, des
de l’any 2000 amb la collaboració de l’Ajuntament, comerços i empreses del nostre poble, la Federació
Sardanista de Catalunya, la Comissió d’Aplecs i la Diputació.
Vénen dansaires de molts indrets de Catalunya que juntament amb els vilassarencs ballen sardanes a la plaça
de la Vila durant tot el dia.

Tal com deia Joan Maragall, que en el 1894 guanyà l'englantina d'or als Jocs Florals, amb la seva poesia La
sardana.

La sardana és la dansa més bella

Els fadrins, com guerrers que fan via ...

de totes les danses que s fan i es desfan,

tots van els compassos i els passos comptant ...

és la mòbil magnifica anella

de l'ampla rodona que els va agermanant. ...

que amb pausa i amb mida va lenta oscil·lant.

No és la dansa lasciva, la innoble,

Ja s decanta a l'esquerra i vacil·la,

els uns parells d'altres desaparellant:

ja volta altra volta a la dreta dubtant,

és la dansa sencera d'un poble

i se’n torna i retorna intranquil·la,

que estima i avança donant-se les mans...

com mal orientada l'agulla d'imant...

la sardana és la dansa més bella
de totes les danses que s fan i es desfan.

A l’aplec hi participen sis cobles, agrupacions musicals autòctones de la
nostra terra en les que hi predominen els instruments de vent. Aquestes
executen les sardanes de més qualitat musical que prèviament els
membres més experts de l’entitat organitzadora han escollit. Hi ha un
gran ventall de repertori que es va ampliant constantment. Les peces es
trien balladores i generalment seguint, segons el títol, un lema que cada
any va canviant, per exemple: aplec de l’amistat, de la dona, estats
d’ànim i emocions, o també hem fet sardanes dedicades a pobles,
ciutats o indrets, tot seguint una ruta amb inici i final a Vilassar de Dalt
passant per l’amplia geografia dels Països Catalans.

També i per donar més ambient a la festa s’organitza des de la plaça i fins al jardí Sant Jordi una fira de
productes artesans i
oficis antics, sempre
intentant
buscar
productes originals i
que sigui el mateix
artesà qui estigui a la
fira
si
pot
ser
treballant, llevat dels
queviures, que cada
vegada
es
van
industrialitzant més.

